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Текст:  Министерският съвет прие Стратегия и План за действие за преход към 

кръгова икономика на Република България за периода 2022-2027 г. Целта е 

постигане на ресурсна ефективност чрез прилагане на йерархията при 

управление на отпадъците, предотвратяване на образуването им, насърчаване 

на повторната употреба и оползотворяването им чрез рециклиране, намаляване 

на депонирането и ограничаване на вредното им въздействие върху околната 

среда и човешкото здраве. Формулирани са три стратегически цели: зелена и 

конкурентноспособна икономика; по-малко отпадъци и повече ресурси; 

икономика в полза на потребителите. За тяхното постигане са обосновани 

конкретни мерки, които са залегнали като конкретни дейности в плана за 

действие към стратегията, като при прилагането на плана се залага основно на 

коригиране на дисбалансите и преодоляване на пречките пред постигането на 

целите на стратегията за кръгова икономика. 
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Включени са три вида мерки. На първо място това са краткосрочни мерки, 

необходими като условия, за да се изпълнят средносрочните мерки. 

Краткосрочните мерки са с хоризонт на изпълнение 2022-2023 г. и включват: 

Анализ, разработване и приемане на секторни законодателни актове; Секторни 

анализи и проучвания; Повишаване на осведомеността и организиране на 

информационни кампании; Създаване на платформа за обмен на 

информация и добри практики. 

 

На второ място са средносрочните мерки, които са и реалните стимули. Те са с 

хоризонт на изпълнение 2024- 2027 г. и включват: Финансиране въвеждането на 

технологии за ресурсна ефективност; Финансиране на МСП от 

преработвателната промишленост за въвеждането на екодизайн; Създаване на 

центрове за повторна употреба и за подготовка за повторна употреба; Обучение 

за придобиване или усъвършенстване на професионалната квалификация на 

хора от уязвимите групи, свързани с ремонтна дейност. 

 

Третият вид мерки са тези с постоянен характер. Това са мерки, които ще се 

изпълняват през целия период на Плана за действие и включват: Привличане на 

частния сектор при постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци; 

Дейности по предотвратяване, повторна употреба, разделно събиране, 

рециклиране и оползотворяване на отпадъци;  Прилагане на нови технологии за 

сепариране, обработка и третиране на отпадъците; Засилване на контрола 

върху нерегламентираното изхвърляне/обезвреждане на отпадъците от 

строителство и разрушаване; Подпомагане на фирмите ангажирани с 

ремонтни дейности да присъстват в центрове за повторна употреба в градовете. 

 

Изпълнението на Стратегията и Плана за действие за преход към кръгова 

икономика на Република България за периода 2022-2027 г. ще осигури прехода 

към кръгова икономика, в изпълнение на една от водещите политики на 

Европейския съюз.  
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Текст:   

„Живей чисто, мисли за София“ е мотото на кампанията за разделно събиране 

и рециклиране на отпадъците, която стартираха Столична община и Nova.bg. В 

поредица от статии читателите ще могат да разберат какъв е пътят на различните 

видове отпадъци, как те се преработват и каква е ползата от рециклирането им. 

 

В днешно време рециклирането е необходимост. Отпадъците от домакинствата 

стават все повече, замърсяването се превръща в сериозен проблем както за 

околната среда, така и за хората. Междувременно природните ресурси в 
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световен мащаб намаляват. Рециклирането спомага за повторната употреба на 

материали, за превръщането на отпадъци в енергия, компост или суровини за 

нови стоки. Столична община  гледа изключително сериозно на ангажимента по 

събиране, транспортиране и рециклиране на софийския боклук, изграждайки 

структура и добра организация, която ще се подобрява и занапред. 

 

Освен за събирането и рециклирането на отпадъците от пластмасови, метални, 

хартиени и стъклени опаковки, кампанията информира за преработката на 

общия битов отпадък, зелените и биоотпадъците, опасните отпадъци и тези от 

строителството и ремонтите, които правим вкъщи. 

 

Инициативата „Живей чисто, мисли за София“ запознава с работата на 

инсталациите за преработка и рециклиране на различните видове отпадъци в 

София и разказва за добрите примери, наречени „Зелени острови“, в които 

гражданите и Общината работят заедно за създаването на по-чиста и 

здравословна среда на живот.   

 

Добрата осведоменост за процеса е водещ фактор за ефективното 

рециклиране. Ще ви разкажем за правилните начини за изхвърляне на 

различните видове отпадъци. За по-добра информираност и по-голяма 

ангажираност към чистотата на столицата. 
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Текст:  Главното мюфтийство на Египет (Дар ал Ифта) издаде базирани на 

ислямското право регламенти за опазване на околната среда и борба с 

климатичните промени, пише в. "Ал Монитор". Първите по рода си екологични 

фетви са публикувани в навечерието на Конференцията на Организацията на 

обединените нации за климата (КОП 27), която ще се проведе в 

северноафриканската страна през ноември. 

 

Правните становища на Дар ал Ифта забраняват използването на вредни 

вещества и отпадъци, разхищаването на енергия, застрояването на земеделска 

земя, използването на пестициди и други химикали, без да се спазват указанията 

за употреба, горенето на стърнища, изхвърлянето на боклуци в морето. 

 

Главният мюфтия на Египет Шауки Алам заяви, че фетвите не се ограничават 

само до богослужението, а са насочени и към изграждането на общности, както 

и към други въпроси от общ интерес. По думите му целите на ООН за устойчиво 

развитие са в синхрон с религиозните текстове. 
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"Ал Азхар" също започна серия програми и кампании за опазване на околната 

среда. Най-авторитетната за мюсюлманите сунити по света институция подкрепя 

египетското домакинство на КОП 27. 

 

Мостафа Захран, изследовател в областта на религията, заявява пред "Ал 

Монитор", че "дискусията за развитието и осъвременяването на инструментите на 

Главното мюфтийство е необходимо да продължи, за да бъдат в крак с 

развитието на обществото и на климата, с еволюцията на живота на хората, 

особено с оглед на гъвкавостта на ислямската юриспруденция." 

 

Хартата от екологични фетви на Главното мюфтийство на Египет е от голямо 

значение, тъй като е първият международен документ, който определя като 

престъпление според ислямското право и забранява вредните за околната 

среда действия, отбелязва "Ал Монитор". Поведението на обществото може да 

бъде формирано с налагане на религиозен наратив, който ограничава такива 

практики. 

 

 


